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Yttrande över detaljplan för Arninge resecentrum 
 

Täby Naturskyddsförening (TNF) anser att Arninge resecentrum är en bra utveckling för 

Arningeområdet och att resecentrumet när det blir klart, kommer att medföra en förbättring av 

kollektivtrafiken, speciellt för inflyttade boende i Arninge/Ullnaområdet och för arbetspendlare in 

mot Stockholm och dess norra/nordöstra regioner.  

TNFs representanter har studerat förslaget och även gjort fältbesök på platsen. Planområdet för 

Arninge resecentrum ingår som en del av Programområdet för Arninge handelsområde. Beträffande 

Planområdet för Arninge resecentrum finner TNF att två värdefulla naturområden riskerar att bli 

berörda. För dessa vill vi framlägga följande två synpunkter:  

1. Naturparken Arninge, delen öster om Arningevägen mellan E 18 och rondellen vid Statoilmacken. 

Beskrivning av detta skogs- och hagmarksområde finns i Naturparksplan del 1 för Täby kommun 

från 2008 (sid 37-39), i Skogsbruksplan TFAB 2008 - 2017 delen Utförlig beståndslista, speciellt 

bestånden 1078 och 1082, samt i Fornvårdsplan för Täby kommun 2012, sid 5. 

Av planförslaget framgår att en del av skogsmarken i södra delen av Skogsbruksplanens  bestånd 

1082 (med bl. a stor andel 110-åriga tallar) kommer att användas för en väg från ny rondell vid 

Arningevägen fram till resecentrumanläggningen. Vi anser att vägen kan byggas men att den 

gamla tallskogen i resten av bestånd 1082, som även har en långsträckt fornlämning (hägnad / 

stensträng) och flera kulturhistoriska lämningar (stridsvärn mm), ska lämnas orörd och undantas 

från byggnation i framtida utbyggnad av Arninge handelscenter.  

2. En gammal fin slåtteräng, sedan ett antal år regelbundet hävdad för floraåterväxt av Täby 

kommuns parkenhet, är hotad. Den finns i norra delen av planområden, ca 25 till 100 meter SV till 

NV om Jaktvillan och fram till Kundvägen. Där planeras en ny väg att dras, mycket nära eller t o m 

delvis över slåtterängen. Vägen ska bl.a. användas för trafik till en infartsparkeringsplats nordöst 

om Coop Forum. Vägen bör kunna anläggas strax sydväst eller söder om ängen, så att denna 

värdefulla, öppna markyta kan finnas kvar och skötas som hittills. För den händelse att man 

senare planerar att utvidga parkeringsplatsen, önskar vi att det inte sker på bekostnad av ängen.  

För Täby Naturskyddsförening den 19 november 2013 
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